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Abstract
The explanation of human behavior in the practical wisdom of tradition is
teleological. From Aristotle to Islamic scholars, despite their differences, human
actions are considered to be aimed at perfection, and since they attribute the form
and truth of behavior to its purpose, they judge its decency or indecency based on
the purpose of the behavior through a normative approach. However, with the
beginning of the modern era, the basis for explaining human behavior evolved to a
mechanistic approach. This change of approach appeared in Descartes' philosophy,
expanded with Hobbes, and culminated with Spinoza. In modern mechanism, human
behavior is explained within the framework of a mechanical view of the world and
the forces that govern it. Accordingly, the explanation of criminal behavior changes
from the traditional teleology of practical wisdom to the perception of criminal
behavior as a chain of causal and necessary relationships in human nature. This
approach is the starting point for the the economic identity of crime in the modern
era.
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رفتار مجرمانه ،از غایتانگاری حکمت عملی سنت تا مکانیسم
انگاری مدرن
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چکیده
تبیین رفتار انسانی در حکمت عملی سنت براساا ددااها ی یاداتانگاار واتر مایهیارد،
بههتنهای که از ارسطت تا حکمای اسالمی ،در عین تفاو ددااها ی کاه در ادان زمیناه دارناا،
افعال انسانی را معطتف به یادا کمالی در نظر میهیرنا و از آنجا که وتر و حقیقت رفتار را
به یادت آن باز میهرداننا ،بر مبنای یادت رفتار و با رودکاردی نجااری باه حسان و آاب آن
حکم میکننا .ادن در حالی است که با آیاز دورۀ مارن بستر تبیین رفتاار انساان ،باه رودکارد
مکانیستی تحتل میدابا و ادن تغییر رودکرد در فلسفۀ دکار بهطتر جای ظا ر میشاتد و باا
ابز بسط میدابا و با اسپینتزا به اوج ختد میرسا .در مکانیسمانگاری مارن ،رفتاار انساانی در
چارچتب مکانیسم ضروری و علی نیرو ای (امیال) حاکم بر آن تبیین میشتد .بار ادان اساا
تبیین رفتار مجرمانه از یادت انگاری حکمات عملای سانت باه تلقای رفتاار مجرماناه باهمثاباۀ
زنجیرهای از روابط علی و ضروری مکانیسم طبیعت انسانی تغییر رودکرد ماید اا .ادان تغییار
رودکرد ،زمینۀ آیازدن تحقق تدت اآتصادی جرم در دوران جادا است.

کلیدواژگان
اخال ق مارن ،حکمت عملی ،رفتار مجرمانه ،یادتانگاری ،مکانیسمانگاری.
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مقدمه
رفتار مجرمانه بهعنتان متضتع حقت ق کیفری و علتم جنادی در مجمتعۀ کنش ای انسانی آرار می
هیرد و تحلیل ما تی آن بیش از ر چیز متتآف بر رودکردی است که در خصتص تبیین «فعال /
رفتار انسانی» وجتد دارد .فعل انسانی در ادبیا سنت ،متضتع حکمات عملای اسات و باا وجاتد
تفاو ادی که در انادشۀ فالسفۀ دتنانی ،مسیحی و اسالمی در ادان زمیناه وجاتد دارد ،مایتاتان
هفت که بهطتر کلی رودکرد واحای بر آن حاکم است ،بههتنهای کاه از ارساطت تاا آکتدناا و از
فارابی تا ختاجه نصیر در پرتت تلقی مشترک از رفتار ،به تبیین فعل انسانی پرداختهانا.
ادن رودکرد واحا در طلیعۀ دوران مارن با هسستی بنیاددن متاجه میشاتد و تبیاین فعال
انسانی را از بستر حکمت عملی سنت به بستر رودکرد مکانیستی مارن وارد میکناا .دکاار ،1
ابز 2و اسپینتزا 3نخستین فالسفۀ مارن ستنا که رودکرد اخالآی به رفتار را از نگرش سانتی
به دداهاه مکانیستی منتقل کردنا و از مهمتردن آثار ادن تحتل بنیاددن ،تحتل در تبیین رفتاار
مجرمانه بهمثابۀ هتنهای از فعل انسانی است4.
ادن تحتل در تبیین رفتار مجرمانه از رودکرد اخالآی حکمت عملی سنت باه اخاال ق مکانیساتی
مارن ،از چنان عمقی برختردار است که به دهرهاتنی در بنیاد اای حقات ق کیفاری و تکاتدن علاتم
جنادی مارن بر مبانی متفاوتی میانجاما و سخن بر سر ورف تحتل معنادی در دا مفهاتم (رفتاار
مجرمانه) نیست ،بلکه متضتع ،تحتل پارادادمی در انادشۀ اخالآی سنت و تکتدن رودکارد جاداای
است که منظتمۀ حقت ق کیفری و علتم جنائی مارن را سازمان میبخشا .بر ادن اسا  ،میتتان ادان
تحتل را بهعنتان دکی از مبادی اولی شکلهیری حقت ق کیفری و علتم جنادی مارن بهشامار آورد و
با پرداختن به آن ،از بستر اولی تکتدن نظرده ای مارن در ادن حتزه پردهبرداری کرد.
ادن مقاله بهدنبال تحلیل تحتل مفهتمی رفتار مجرمانه ،مبتنی بر تحتل از انادشاۀ اخالآای حکمات
___________________________________________________________________
1. Descartes
2. Hobes
3. Spinoza

 .4شادان تتضی است که رودکارد مکانیساتی در انادشاۀ اخالآای ماارن رچناا باهطاتر جاای متاثثر از دکاار و
اسپینتزاست ،ولی در ساۀ جا م و در ادامۀ انادشۀ ابز ،تتسط فالسفۀ تجربههرای انگلیسی ادامه میداباا و باه
تاردج با یلبهۀ دداهاه اآتصادی ،تا دورۀ معاور در اروپای یربی و آمردکاا تتساعه پیااا مایکناا .بناابرادن شاا ا
جردان فکری ددگر نیز در انادشۀ اخالآی مارن ستیم که در تااوم رودکرد دکار و اسپینتزا در اروپاای آااره باا
فالسفۀ عقلهرا و با نقا به دداهاه مکانیستی در اداهآلیسم آلمانی (که با کانت آیاز میشتد و با گل باه اوج خاتد
میرسا) ،محقق میشتد .بنابرادن به یچ عنتان نمیتتان دداهاه اخالآی کانت و اخاالف وی را مکانیساتی تلقای
کرد .در ادن مقاله با تتجه به تمرکز بحث بر تبیین رفتار مجرمانه در دورۀ معاور که بهدلیل یلباۀ نگااه انگلیسای،
متثثر از انادشۀ مکانیستی و اآتصادی اروپای انگلیسی زبان است ،رودکرد اخالآای کاه در تجرباههرادای انگلیسای
تتسعه میدابا و به اوج ختد میرسا ،بهعنتان رودکرد اخالآی دورۀ مارن مبنا آرار هرفته است.
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عملی سنت به انادشۀ اخالآی مکانیستی مارن ،در آستانۀ تجاد است .در واآع پرسش اولی مقالاه ادان
است که «بستر تبیین مفهتم رفتار مجرمانه براسا تحتل از انادشۀ اخالآی حکمات عملای سانت باه
انادشۀ اخالآی مکانیستی مارن ،چه تغییری پیاا میکنا؟» .فرضیهای که در آبال ادن پرسش میتاتان
ارائه کرد ،از ادن آرار است« :در دستگاه فکری و معرفتی سنت آامادی ،رفتار مجرمانه در پیتنا باا یادات
آابل شناسادی است و به اعتبار یادت میتاتان آن را ارزداابی ارزشای کارد ،ولای در دوران ماارن رفتاار
مجرمانه بهعنتان جزئی از مکانیسم طبیعی و تابع د ضرور مکانیساتی تلقای مایشاتد» .باهعباار
روشنتر ،در ادن مقاله در پی آنیم که به نقطۀ آیازدن ادن تغییر رودکرد بپردازدم و بار ماین اساا باه
ناهزدر ،از د طرف به آرای فالسفۀ برجستۀ ماآبل مارن در سنت دتنانی و اسالمی خاتا یم پرداخات و
از طرف ددگر ،بر انادشۀ اولین فالسفۀ برجساتۀ دوران ماارن دعنای دکاار  ،اابز و اساپینتزا تمرکاز
میکنیم .بهنظر میرسا که رودکرد کلی حاکم بر تبیین فعال انساانی در حکمات عملای ،از ارساطت تاا
پیش از دورۀ مارن مبتنی بر د تلقی واحا است و در آستانۀ تجاد است کاه ادان رودکارد باا تحاتلی
بنیاددن متاجه میشتد و ادن تحتل پیش از ار چیاز در فلسافۀ مکانیساتی دکاار  ،اابز و اساپینتزا
وتر بنای میشتد .مبتنی بر درک ادن تحتل است که مایتاتان باه تحلیال ماا تی رفتاار مجرماناه
پرداخت ،چراکه رفتار مجرمانه در دورۀ مارن مبتنی بر رودکرد مکانیستی وتر بنای میشتد.
شادان ذکر است که در ادن مقاله مفهتم اخال ق در تعابیری چتن «رودکرد اخالآی»« ،دانش
اخال ق» و ...به معنای عام آن متردنظر است ،دعنی بهعنتان دانشی که به تبیین رفتار میپاردازد
و در دورۀ جادا دانش ای متمادزی چتن اآتصاد ،حقت ق ،سیاست و ....را متثثر میسازد ،چراکاه
متضتع رد از ادن دانش ا باه تبیاین رفتاار پیتناا مایخاترد .در ادان میاان از مهامتاردن
دانش ادی که شکلهیری مفا یم پادۀ آن در پرتت مسئلۀ مهم چگتنگی تبیین رفتار/فعل انسانی
در دورۀ مارن آتام پیاا میکنا ،حقت ق مارن و بهودژه حقت ق کیفری مارن اسات .از ماین رو
تحلیل فلسفی مسئلۀ بستر فکری رفتار مجرمانه بهعناتان متضاتع محاتری حقات ق کیفاری ،از
مهمتردن مسائلی است که فلسفۀ حقت ق (بهعنتان دانشی که به مسائل و مفا یم بنیاددن داناش
حقت ق میپردازد) بادا به آن بپردازد ،بهودژه به ادن دلیل که تحتال مین بستر فکری در دورۀ
معاور به تعردفی از مفهتم جرم ختم میشتد که نسبت ختد را بهطتر کامل با مفاا یم سانتی،
ددنی و شرعی که متردنظر نظام ای حقت ق اسالمی است ،از دست مید ا.

رفتار انسانی در اندیشۀ غایتگرای حکمت عملی سنت
از ارسطت میتتان بهعنتان مهمتردن فیلستف یادتهرا داد کرد و فالسفۀ مسلمان نیز ،باا وجاتد
تفاو دداهاه با ارسطت ،در تحلیل رفتار در امتااد وی هام برداشاتهاناا .باه ماین دلیال باداا
دداهاه آنها را جااهانه آورد.
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 .1دیدگاه غایتگرایانه ارسطو
دداهاه یادتهرادانه ارسطت ( 323-384پ.م) شاخص برجستۀ منطاق ماآبال تجااد در تبیاین
ما یت فعل/رفتار انسان است .به تعبیر شارح معاور ارسطت ،هاتری ،1ادن رودکرد یاداتهراداناه،
دداها ی است که ارسطت از افالطتن هرفات و ایچهااه آن را از دسات ناااد (هااتری:1375 ،
147و  .)148ارسطت در کتاب متافیزد ( )988bتصرد میکنا« :درباارۀ علات یاادی فالسافۀ
پیشین وردحاً ،دا دستکم بهنحت رضادتبخش ،بحث نکرده بتدنا ،بلکه فقط بر سبیل اتفا ق باه
آن برختردنا» (ارسطت .)27 :1394 ،علت یادی در فلسفۀ ارسطت مهمتردن علت بتده و بازهشت
سادر علل دعنی علت مادی ،وتری و فاعلی نیز به علت یادی است .به مین دلیل «یلبۀ مفهتم
یادت باعث میشتد که سرتاسرِ فلسفۀ ارسطت خصتویتی یادات شاناختی 2پیااا کناا .ارساطت
میهتدا طبیعت یچ کاری را بی اف (باون یادت) انجام نمید ا» (تیلتر.)77 :1392 ،3
ارسطت در اخال ق نیکتماختسی و سیاست به بیان رودکارد خاتدش در حکمات عملای و
متضتع «رفتار انسانی» در دو مقیا فردی و جمعی میپردازد .ارساطت داناش اخاال ق را ذدال
دانش سیاست تلقی میکنا و شناخت یادت را وظیفۀ ادن دانش ا میداناا و باهدلیال ا میات
شناخت یادت در زناهی ،دانش سیاست را مهامتاردن و معتبرتاردن داناش اا تلقای مایکناا
(ارسطت.)14 :1398 ،
رودکرد کلی ارسطت به حکمت عملی و دانش ادی که ذدل آن تعردف مایشاتنا ،رودکاردی
یادت هرادانه اسات و او پاژو ش در اخاال ق را بخشای از پاژو ش در سیاسات تلقای مایکناا.
مچنین اف اولی ادن دانش ا را معطتف به عمل میدانا ،ناه شاناخت نظاری .از نظار وی،
یادت حکمت عملی برتردن خیر دا مان نیکبختی اسات (ارساطت15 :1398 ،؛ ارساطت:1349 ،
 .)1او تصرد میکنا« :نیکبختی خیر کامل و اعال و بسناه برای خاتدش و خیار نهاادی اعماال
ماست» .وی در تشرد ما یت نیکبختی بهمثابۀ یادت اعال ،به ساه مرتباۀ نفا ،،اعام از نفا،
نباتی ،حیتانی و انسانی اشاره میکنا و در نهادت نیکبختی را حیا نف ،انسانی در پرتات عقال
میدانا .در دداهاه او نف ،ناطقۀ انسانی وجه ممیزۀ اولی انسان از سادر متجتدا است و خیار
(و نیکبختی) برای آدمی فعالیت نف ،در انطبا ق با فضیلت است ،و اهار فضاادل متعااد وجاتد
دارنا ،در انطبا ق با بهتردن و کاملتردن فضادل» (ارسطت.)15 -31 :1398 ،
در انادشۀ ارسطت یادت رکن اساسی حکمت عملی دا مان داناش اای اخاال ق و سیاسات
است .او در اخال ق نیکتماختسی ادن یادت را حیا در پرتت عقل و به تعبیر ددگر فضایلت تلقای
میکنا .ارسطت یادت د شیء را کارکرد دا کارودژۀ آن شیء دا به تعبیر دتنانی «آرتۀ» آن مای
___________________________________________________________________
1. Guthrie
2. Teleological
3. Tailor
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دانا« .آرته» در اخال ق ارسطت به فضیلت معنا میشتد ،دعنی در انادشۀ ارسطت کارودژه و کارکرد
اولی انسان ،فضیلت انسان است .به تعبیر برخی شاارحان ارساطت «آرتاه میشاه باه فضایلت
ترجمه میشتد و مفهتم بسیار خاوی در زبان دتنانی است .آرته اشاره به کیفیاتی دارد که سبب
میشتد فردی در نتع ختد ،ختب و برتر بهشمار آدا ....وآتای ادان واژه در ماترد انساان باهکاار
میرود مجمتعهای از ودژهی ا را در برمیهیارد کاه انساان را در مقاام انساان ،سارآما و برتار
میکنا» (اوکانر.)107 :1389 ،1
«طبیعت انسان» و «یادت انسان» کلیایتردن مفا یم ارسطتدی در تبیین فعل انساانیاناا.
فعل انسانی از بنیاد طبیعت انسان و در نسبت با یادت انسان تحقق پیاا میکنا« .یادتشناسی
آن هتنه که ارسطت آن را فهمیاه است مستلزم وجتد بالفعلِ تلت  2دا یادت است ،دعنای وجاتد
کمالی که جهان طبیعی تحت تثثیر آن به فعالیت مایپاردازد» (هااتری .)171 :1375 ،از ادان
ددا ،بین طبیعت شیء با یادت آن پیتنای درونی و عمیق وجتد دارد .در واآع میتتان هفت که
«علت ای یادی را مالحظا نظری بر طبیعات تحمیال نمایکناا ،آنهاا در طبیعات مالحظاه
میشتنا» (بارنز.)158 :1390 ،3
در نگاه ارسطت یادت ر شیء در به کمال رسیان طبیعت آن است و یادات انساان نیاز در
کمال طبیعت اوست .از ادن نظر د خیر برتر دا یادی وجتد دارد و در نهادت مۀ افعال انساان
متتجااه آن اساات و در نهاداات رو بااهسااتی آن دارد .در دتنااانی نااام آن «ائتدادمتنیااا» 4اساات؛
«ائتدادمتنیا» فینفسه مطلتب است و رهز بهخاطر چیازی ددگار ختاساته نمایشاتد (اوکاانر،
 .)93 :1389به تصرد ارسطت« ،ما یادتی را نهادیتردن یادا مایناامیم کاه آن را تنهاا بارای
ختدش میختا یم ،نه یادتی را که برای یادا ددگر میطلبیم ....در درجاۀ اول نیکبختای باداا
چنین یادتی باشا .زدرا ما نیکبختی را میشه برای ختدش میخاتا یم و رهاز بارای یاادتی
ددگر نمیختا یم» (ارسطت.)28 :1398 ،
مراد ارسطت از ائتدادمتنیا نتعی زناهی انسانی است که فرد سزاوار ستادش ،آن را برای خاتد
برمیهزدنا و به آن میرسا؛ ائتدادمتنیا نی زدستن و نی عمل کاردن اسات (اوکاانر:1389 ،
 .)86بنابرادن سؤال اولی اخال ق در حکمت عملی ارسطت ادن است که «چگتنه بادا نی زناهی
کنم؟» (نتسباوم.)87 :1387 ،5
ارسطت در اخال ق نیکتماختسی یادت انسان را در حیا نف ،در پرتت عقل میدانا (ارسطت،
 )31 :1398و در تلقی او یادت انسان حیا عاآالنه و حکیماناه اسات ،چراکاه کماال طبیعات
انسان بر فعلیت دافتن آتۀ عقل (که آتۀ ودژۀ نفا ،انساانی اسات) در عاالیتاردن ساط آن و
___________________________________________________________________
1. Oconner
2. Telos
3. Barens
4. Eodaimonia
5. Nussbaum
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فرمانروادی عقل بر سادر آتا و امیال انسانی است .از ددا وی ،رفتار انسان بادا معطتف به یادت و
مبتنی بر اادت عقل محقق شتد و کارکرد اولی حکمت عملی را سنجش دا «متازنۀ با وتاب»
تلقی میکنا و حکمت عملی وبغهای نجاری پیاا میکنا و رفتار انسان را در نسبت با نی و
با دا خیر و شر متردنظر آرار مید ا.
در حکمت عملی ارسطت فعل انسان با رودکردی یادتهرادانه تبیین مایشاتد و از آنجاا کاه
یادت انسان چیزی جز زناهی نی و حیا در پرتت عقل نیست ،انسان باداا در نسابت باا ادان
یادت فعالیت کنا و فعل انسانی با معیار آرار دادن ادن یادت سنجیاه میشتد .ادان رودکارد باه
رفتار انسانی را با نام «اخال ق فضیلت» میشناسنا و انادشاۀ ارساطت نمادنااۀ برجساتۀ اخاال ق
فضیلت در تاردخ است .مبتنی بر اخال ق فضیلت رفتار انسان براسا یادت آن متصف به وافت
ختب دا با میشتد و در ادن دداهاه «رفتار مجرمانه» نیز براسا یادت آن ،ووف مجرماناه باه
ختد هرفته اسات و رفتاار مجرماناه خاروج نفا ،انساانی از ااادت عقال و انحاراف از یادات
ائتدادمتنیا ،نیکبختی دا مان زناهی نی است.

 .2دیدگاه غایتگرایانۀ حکمای اسالمی
حکمت عملی بعا از حکمای دتنان باستان نیز با رودکرد یادتهرادانه به حیا خاتد اداماه مای
د ا و در آرون وسطی با تقردر حکمای مسیحی جهتهیری کمالهرادانۀ ختد را حفظ میکناا
و بلکه در پرتت تعالیم ددنی مسیحیت ارتقا میدابا و در اواخر ادن دوره با تتما آکتئیناا باه
اوج میرسا .از طرف ددگر ،حکمای اسالمی نیز از فارابی تاا دورۀ معاوار ،ماتاره باه حکمات
عملی تتجهی خاص داشتهانا و بهجز فالسفۀ بزرگ عاالم اساالم ،علماای اخاال ق نیاز در آالاب
مهمتردن آثار علم اخال ق ،به دداهاه یادتهرادانه و معطتف به سعاد در تبیاین افعاال انساانی
التزام داشتهانا .در راستای تشرد دداهاه حکمای اسالمی ،با اشارهای باه ددااهاه اای فاارابی
(  259 – 339ق) و ابنسینا ،بهتفصیل به ددااهاه ختاجاه نصایرالادن طتسای (  597-672ق)
ختا یم پرداخت ،چراکه بهنتعی دداهاه حکمای اسالمی آبل از خاتد را در حکمات عملای ،در
وتر بنای منسجم در اخال ق ناوری ارائه میکنا.
فارابی در سیاست مانیه آتای مختلف انسان را از پادینتردن تا باالتردن مرتبه ،آاتۀ حاساه،
آتۀ متخیله ،آتۀ نزوعیه (ختا ش ای نفسانی) و آتۀ ناطقه دا عاآله میداناا .باین ادان آاتا باه
ترتیب مراتب آن ،حرکت از نقص به کمال انسان محقق شاه و فعل انسان در ادن حرکت تبیین
میهردد (فارابی.)33 :1389 ،
فارابی بر یادت تثکیا کرده و یادت انسان را مثل ارسطت خیر اعال و نیکبختی تلقی میکناا
و بر مبنای مین رودکرد به تبیین فعل انسان مبادر میورزد .از نظر فارابی نیل به ادن یادات
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بادنهتنه است که نف ،ناطقۀ انسان به اتکای عقل فعال به شناخت سعاد دسات مایداباا و
آنگاه به اتکای آتۀ نزوعی (اراده) به آن یادت شت ق پیاا میکنا و باه اتکاای آاتۀ ناطقاۀ عملای
افعال مناسب برای ووتل به آن را تشخیص مید ا و در نهادات آن افعاال را باه اتکاای آاتای
حاسه و متخیله محقق میسازد .نتیجۀ ادن فرادناا تحقاق خیار ارادی اسات؛ درحاالیکاه اهار
بهجای عالیتردن آته که عاآله است ،آتۀ حاسه دا متخیله بر اادت رفتار آدمی حااکم شاتنا و
امتری چتن لذ و نفع و  ....را بهمثابۀ یادت تلقی کننا ،شر ارادی محقق ختا ا شاا (فاارابی،
 .)182 :1389در دداهاه فارابی حقیقت سعاد و نیکبختای در تجارد داافتن نفا ،انساانی از
جسم مادی است .از نظر وی نف ،انسان در ابتاا روحانی نیسات ،ولای مساتعا تجارد اسات و
کمال آن در مین نقطه است (ناظرزاده کرمانی167 :1376 ،و.)168
شادان ذکر است آنچه دداهاه فالسفۀ اسالمی را از فالسفۀ دتنان در حکمت عملی و نیل باه
نیکبختی متمادز میسازد ،جادگاه شردعت اسالمی در جهاتد ای باه افعاال انساانی اسات .در
انادشۀ فیلستفان مسلمان ،مباأ حکمت عملی ،شردعت الهی است؛ دعنی بر مبنای شردعت الهی
است که تبیین فعل انسانی محقق میشتد .ابنسینا در طبیعیا بر ادن نکته تصرد میکنا که
«اآسام حکمت عملی عبار انا از :حکمت ماانی ،حکمات منزلای و حکمات مردمای ،و مبااأ
رد از ادن سه دسته به جهتهیری شردعت (آانتن) الهی و کماالتی بازمیهردد کاه براساا
شردعت الهی بیان شاه است» (ابنسینا.)30 :1980 ،
ختاجه نصیرالادن طتسی در تعردف اولیۀ ختد از حکمت عملی بر رودکرد یاداتهراداناۀ آن
تثکیا کرده و آن را مقتضی نیل به کمال معرفی میکنا .از طرف ددگر ،آن را متکفل آهاا ی از
مصال افعال انسانی آلمااد میکنا و بر ادن اسا بر جنبۀ نجاری آن در نسابت باا مصالحت
دا مفساه تصرد دارد (طتسی.)40 :1356 ،
ختاجه در اخال ق ناوری مراتب نباتی ،حیتانی و انسانی نف ،را تشرد میکناا و باه بیاان
آتای ر کاام از ادن مراتب میپردازد و در نهادت بر آتۀ منحصر نف ،انساانی تثکیاا و تصارد
میکنا « :اما نف ،انسانی را از میان نفت حیتانا اختصاص به د آت است که آن را آات
نطق ختاننا و آن آت ادراک بی آلت و تمییز میان مارکا باشا ....و چتن تتجه او به تصارف
در متضتعا و تمییز میان مصال و مفاسا افعاال و اساتنباص واناعا از جهات تنظایم اماتر
معاش باشا ،آن آت را ازادنروی عقل عملی ختاننا» .در نظر ختاجه نف ،انساان باهجاز آاتۀ
نطق دارای دو آتۀ شهتده و یضبیه است« .آت شهتی که مباأ جاذب مناافع و طلاب ماالذ از
مآکل و مشارب و مناک و ییر آن شتد و آت یضبی که مباأ دفاع مضاار و اآااام بار ا اتال و
شت ق تسلط و ترفع شتد و ادن دو آت آخر (شهتده و یضبیه) انساان را باه مشاارکت حیتاناا
ددگر است و آت اول (ناطقه) به انفراد» (طتسی 57 :1356 ،و .)58
ختاجه راه نیل به کمال را حاکمیت آتۀ عاآله (ناطقه) بر سادر آتای نف ،تلقی میکنا .از نظار
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او آتۀ عاآله «آت ادراک معقتال و تمکن از تمییز و رؤدت آن که باان جمیل از آبای و ماذمتم
از محمتد بازشناسا و برحسب اراد در آن تصرف کنا و بهسابب ادان آات اسات کاه افعاال او
منقسم میشتد به خیر و شر و حسن و آبی و او را ووف میکننا به سعاد و شقاو به خاالف
ددگر حیتانا و نباتیا  .پ ،ر که ادن آت را چنانکه بادا باه کاار دارد و باه اراد و ساعی باه
فضیلتی که او را متتجه باان آفرداهانا ،برسا ،خیر و سعیا بتد و اهر ا ماال مراعاا آن خاوایت
کنا ،به سعی در طرف ضا ،دا به کسل و اعراض ،شردر و شقی باشا» (طتسی.)66 :1356 ،
بر ادن اسا از نظر ختاجه اهر اادت رفتار از مادردت آتۀ عاآله خارج شتد و سادر آاتا یلباه
دابنا ،انسان «از مرتبۀ ختدش منحط شتد ،و با مراتب بهادم و دا فروتر از آن آدا» .از نظار ختاجاه
«کمال انسانی و شرف فضیلت او حتاله با فکر و رؤدت و عقال و اراد او آمااه و کلیاا ساعاد و
شقاو و تمامی و نقصان به دست کفادت او باز داده» (طتسی 64 ،63 :1356 ،و .)66
بنابرادن فعل انسانی در حکمت عملی ختاجه ،در چارچتبی یادتهرادانه و معطتف به کماال
انسانی تبیین میشتد و ناظر بر سعاد و شاقاو اسات؛ و عقال انساان در ادان میاان نقشای
تعیینکنناه و اادتگر دارد و بادا مناسبا آتای نف ،انسانی را سازمانا ی کنا .در واآع رفتار
انسان بادا در مملکت عقل و رو بهستی یادت سعاد محقق شتد .البته ادن باانمعنا نیست که
در واآعیت ،خارج از ادن بادستگی ،فعلی از انسان سر نمیزنا ،اما مان فعل نیز بر مبنای یادات
نف ،انسانی سنجیاه شاه و در محاودۀ حسن و آب در مترد آن حکم میشاتد .در ار حاال
حتی فعل انسانی آبی نیز در مین چارچتب تبیین و ارزدابی میشتد و رفتار مجرمانه مصاا ق
بارز مین فعل آبی و خروج از اادتگری آتۀ عاآله و عااول از یادات کماال انساانی اسات و
نتیجهای جز فرو یلتیان در مراتب مادون انسانی نف ،ناارد.
بنابرادن در حکمت عملی سنت ،تقلیل از مراتب عقالنی نف ،انساانی ،باه ایچ عناتان باه
رسمیت شناخته نمیشتد و بروز فعلی که در واآعیت خاارجی حااکی از ساقتص از ادان مرتباه
باشا ،در ادن رودکرد مردود و آبی است و به مین دلیل حکمات عملای سانت باا رودکاردی
نجاری بر بادستگی رفتار معطتف به یادت کمال تثکیا دارد و ما یت رفتاار انساانی را باا ادان
معیار ارزشهذاری میکنا.

رفتار انسانی در اندیشۀ مکانیستی مدرن
انادشۀ مارن با رودکرد مکانیستی به عالم ،ظهتر میکناا و آبال از ار جاا در فیزدا جاداا
بازتاب میدابا .ادن رودکرد در فلسفۀ بزرگتردن فالسفۀ آیازدن مارنیته دعنای دکاار  ،اابز و
اسپینتزا وتر بنای میشتد و بهتاردج از علم فیزدا فراتار مایرود و باه انادشاۀ حااکم بار
رفتار/فعل انسانی تبادل میشتد.
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 .1دیدگاه مکانیستی دکارت
مکانیسم با دکار در اوتل فلسفه بنیاد هذاشته میشتد و وی تالش میکنا تا طبیعت را باا آاتانین
علم رداضیا وتر بنای کنا .دکار رودکرد مکانیستی خاتد را در آالاب تعااادی اواتل و تحات
عنتان «اوتل حاکم بر اشیای مادی» معرفی میکنا که مهمتردن آنها عباار اناا از :ادنکاه طبیعات
ماده امتااد است ،ماده تابع آانتن مانا (ادنرسی) است 1.حرکت اجسام ناشی از برخترد آنها با دکاادگر
است .طبیعت و اشیای طبیعی به علیت فاعلی وابستهانا (دکار .)277-291 :1376 ،
بر ادن اسا در فلسفۀ دورۀ جادا علت یادی که تا آبل از آن علت محتری اشیا تلقی مای
شا ،به حاشیه میرود و با رودکرد مکانیستی دکار  ،علت فاعلی است که محتردت میدابا .ادن
رودکرد منحصر در تبیین اشیای طبیعی نمیمانا و بهتاردج تبیین رفتار انسانی را نیز متثثر می
سازد و بادنترتیب فعل انسانی را نیز بهجای عطف به یادت ،باه اتکاای نیرو اای ماؤثر بار آن
وتر بنای میکناا و از ماین رو ددااهاه کماالهراداناۀ حکمات عملای سانت باه ددااهاه
مکانیستی مارن تحتل میدابا ،بههتنهای کاه بارای تبیاین افعاال انساان ،باهجاای تتجاه باه
جهتهیری یادی آنها ،به عتامل مؤثری که تحت روابط علی فاعلی و مکانیکی و به ضارور  ،باه
تحقق رفتار میانجاما ،تمرکز میشتد.
دکار در تثمال بهوراحت در برابر رودکرد انسانشناختی ماآبل مارن متضع مایهیارد و
تعردف انسان به «حیتان ناطق» را رد میکنا (دکار  .)26 :1369 ،مکانیسم دکارتی در سراسر
انادشۀ مارن و از ساۀ فا م به بعا الگتی حاکم بر تفکار باتد (باادزر ،)84 :2005 ،و از دا
طرف در اروپای آارهای با شرح و تفصیل اسپینتزا ،بهعنتان بازرگتاردن شاارح دکاار تتساعه
دافت و از طرف ددگر در انگلستان با دداهاه ای ابز ،با وابغۀ ماتردالیساتی بساط پیااا کارد،
بههتنهای که تبیین رفتار انسانی از الگتی حکمت عملی سنت بهکلی فاوله هرفت و مبتنای بار
الگت ای مشابه در علم فیزد جادا که وبغۀ رداضیاتی دارد ،با تثکیا بر مفا یم نیرو و حرکت
انجام هرفت ،بههتنهای کاه اساپینتزا تصارد مایکناا« :مان اعماال و امیاال انساان را دآیقااً
مان طتر مالحظه میکنم که خطتص و ساطتح اجساام را مطالعاه کاردم» (اساپینتزا:1392 ،
 .)142ابز نیز رفتار انسانی را بهوتر فرادنای علّی تبیین مایکناا کاه دردافات احساساا
بهوسیلۀ اناام حسی و انتقال آن از طردق سیستم عصبی ،متجب ادجاد حرکت در جسم انساان
به طرف شیء مترد تمادل میشتد (مالکتم.)532 :1991 ،2

___________________________________________________________________
 .1منظتر مان آانتن اول نیتتن است که براسا آن ر جسمی برای حفظ وضعیت کنتنی ختد تاالش مایکناا،
چه ادن وضعیت سکتن باشا و چه حرکت.
2. Malcolm
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 .2برهمکنش نیروهای امیال در مکانیسم انگاری هابز
برخالف آنچه در حکمت عملی سنت در خصتص معنا و جادگاه عقل بیان شا ،از نظر ابز عقال
ورفاً پردازشگر متازنۀ امیال است و رو بهستی یادت آصتی ناارد .اابز در مقاام تعرداف عقال
تصرد میکنا« :عقل چیزی جز شمارش (دعنی جمع و تفردق) تبعا نام اای عماتمی ماترد
اتفا ق برای عالمتهذاری و بیان معنای عمتمی افکار ما نیست» ( ابز.)98 :1391 ،
از نظر ابز ادن محاسبه و جمع و تفردق در مۀ علتم اتفا ق میافتا و در ر متضتعی کاه جاادی
برای جمع و تفردق وجتد داشته باشا ،جادی برای اساتاالل نیاز سات و در متضاتعی کاه جماع و
تفردق راه نااشته باشا ،عقل و استاالل نیز با آن اوالً سروکاری ناارد ( ابز 97 :1391 ،و .)98
دداهاه ابز در متضتع اخال ق نیز از رودکارد حکمات عملای سانت هسساتی عمیاق دارد،
چنانکه از نظر وی اخال ق ذدل علم فیزد دا علم استنتاج از کیفیا آرار میهیرد کاه متمرکاز
بر استنتاج از کیفیا انسان است و از مین رو اخال ق ،دانش استنتاج امیال و حااال نفساانی
انسان است .ابز در لتداتان تصرد میکنا که « یچهتنه یادات آصاتی داا ساعاد عظمای از
آنهتنه که در کتب فیلستفان اخالآی آادم مطرح میشتد ،وجتد ناارد» ( اابز 128 :1391 ،و
 .)138بر ادن اسا در نظام فکری ابز عقل نقش محاسبههر امیال را ادفاا مایکناا و در ادان
محاسبههری به یچ عنتان رودکردی یادت انگار ناارد« .نزد اابز تنهاا ساائقۀ آدمای عتاطاف
اوست ،تثمل ورفاً بهعنتان واسطهای میان عاطفاه و عمال ،مانناا دا حلقاۀ میاانی در ادان
سلسله ادفای نقش میکنا .نقش عقل ورفاً تتجه به واآعیا  ،محاسبه و فهم است .عقال نمای
تتانا محرک به عمل باشا» (م ادنتاادر« .)288 :1379 ،1بارای اابز عقال ناه در طبیعات و
ما یت میل مشارکتی دارد و نه یچهتنه دانش آائم به ذاتی از ارزش ا فرا م مایآورد ....عقال
تنها میتتانا ابزار ای نیل به ا اااف را محاسابه کناا و اواتل وارفاً واتری اساتاالل را بار
واآعیت ای حیتان هتنۀ تجربۀ حسی و امیال اعمال نمادا» (مالکتم.)534 :1991 ،
ابز نهتنها بهدنبال تبیین مکانیستی کل طبیعت است ،بلکه در تبیاین خاتد از انساان نیاز
متثثر از تحتال علم فیزد  ،در پی تبیین مکانیساتی از فعال انساانی اسات .از ماین رو نیاز
اخال ق را برخالف حکمت عملی سنت ،دانش استنتاج امیال میدانا؛ چراکه ادن امیال و حااال
نفسانی انسان ستنا که بهمثابۀ نیروی فیزدکی ،حرکت انسان را ادجاب میکننا و برادنا کنش
امیال در نظامی مکانیکی و نه نظامی یادتانگار بهوآتع میپیتناد .بر ادن اسا اخال ق متردنظر
ابز به یچ عنتان اخال ق فضیلت و یادتمنا نیست ،بلکه دانشای اسات کاه آاتانین حااکم بار
مکانیسم امیال و برادنا کنش ای نفسانی انسان را تبیین میکنا .به تعبیر مکفرساتن «فرضایۀ
برجسته و روشن ابز ادن بتد که حرکت انسان ا را میتتان به اعمال دستگا ی مکانیکی تقلیل
___________________________________________________________________
1. MacIntyre
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داد که مرکب از اناام ای حسی ،عصب ا ،ما یچه ا ،آاتۀ تخیال ،حافظاه و تعقال اسات و در
واکنش به تثثیر اجسام بیرون از ختد حرکت میکنا» .بر ادن اسا میتتانیم مۀ کانش اای
آزادانه (ارادی) را نتیجۀ فرادنا تثمل دا محاسبهای باانیم که عقل را در خامت حفظ امیال و داا
دفع بیزاری ا آرار مید ا (مکفرستن.)29 :1391 ،
بنابرادن برخالف حکمت عملی سنت که در پی فرماانروادی عقال بار ساادر امیاال باتد ،در
مکانیسم ابزی ،ادن برادنا نیرو ای امیال است که حرکت انسان را محقق مایکناا و عقال در
ادن میانه نقش محاسبههری را به دوش مایکشاا .باه تعبیار بهتار ،عقال اسات کاه باهمثاباۀ
محاسبههر ،در خامت امیال است و مادۀ محاسبۀ او را امیال فارا م مایکنناا (وافار رناای،
 .)92 :1395بیترددا ادن نسبت عقل و امیال در بستر مکانیسم تحقق پیاا میکنا؛ چراکه ادان
رودکرد مکانیستی است که حرکت انسان را بهمثابۀ د حرکت فیزدکی ورف از یاداا کماالی
ر ا کرده و آن را برادنا بر مکنش امیال تلقی میکنا و به مین دلیل ،بنا نیست که آتۀ عاآله
کنش انسان را در نسبت با یادا کمالی سازمان د ا ،بلکه در مقیا مکانیسام و باا یفلات از
ر یادتی به محاسبۀ برادنا نیروی امیال میپردازد .ادن امیال ستنا که نقش محرک انساان را
ادفا میکننا و انسان تابع امیال است .به مین دلیل ابز در لتداتان پا ،از رد وارد رودکارد
فالسفۀ اخال ق آادم تصرد میکنا« :کسی که امیال و آرزو ادش به پادان رسایاه اسات ،مثال
کسی است که حتا و تصتراتش متتآف شاه باشنا و ددگر نتتانا زناهی کنا» ( اابز:1391 ،
 .)138بنابرادن به تصرد مکفرستن «نخستین آضیۀ ابز را میتتان چنین بیاان کارد :آدمیاان
بهوسیلۀ ختا ش ا و بیزاری ا به حرکت درمیآدنا» (مکفرستن.)30 :1391 ،1
ابز بهجای تثکیا بر یادت ،مکانیسم حرکت و فعالیت انسان را بر میل مایهاذارد .رچناا
امیال انسان متعادنا ،بنیادیتردن میل انسانی میل به «ویانت نفا »،اسات .انساان باهمثاباۀ
ماشینی است که متاره در حال حرکت است و از درون خاتد میال داا کتششای بارای حفاظ
حرکت ختدش دارد .ابز فرض را بر وجتد انگیزه و میلی درونی به ادامۀ حرکت آرار مید اا و
ادن انگیزه در اساسیتردن شکل ختد مان میل پر یز از مرگ است .از نظر ابز مین انگیازه
و میل به ادامۀ حرکت ،تعیینکنناۀ کل فعالیت انسان است ،زدرا کل فعالیت انسان عبار است
از کتشش در جهت آنچه به حرکت دائمیاش داری رسانا و پر یز از آنچه مانع حارکتش شاتد
(مکفرستن .)29 :1391 ،بنابرادن میتتان هفت که در نظام فکری ابز ادن مکانیسم علی تمادل
و بیزاری است که جهت حرکت انسان را متعین میکنا (مالکتم.)534 :1991 ،
ابز امیال و ختا ش ای نفسانی را که در نهادت فردی و ختدختا انهاناا ،شاکلد نااه و مقاتم
اولی کنش ای انسانی تلقی میکنا (وفار رناای .)92 :1395 ،بناابرادن نسابت عقال و امیاال در
انادشۀ ابز بسیار مهم است و فعل انسانی در پرتت ادن نسبت تبیین میشتد .اابز نقاش عقال را در
___________________________________________________________________
1. C B Macferson
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کشاکش امیال «چارهجتدی» 1میدانا .از نظر ابز «وآتی در ذ ن آدمی ،امیال ،بیازاری اا ،امیاا ا و
تر ا در مترد امر واحای دکی پ ،از ددگری پادا آدنا ،و نتادج ختب و باا انجاام دادن داا تارک
فعل متردنظر پیدرپی به فکر ما بیادنا...مجمتعۀ امیال ،بیزاری ا ،امیا ا و تر ادی که تا انجاام آن
فعل و دا ییرممکن شمردن آن ادامه میدابنا ،چارهجتئی نام دارد» ( ابز.)111 :1391 ،
بنابرادن سط نقشآفردنی عقل محاسبههر ابزی در سارزمین امیاال در حاا چاارهجاتدی
است و از نظر ابز وجه تسمیۀ چارهجتدی ادن است که ما اختیاری را که در فعل دا تارک فعال
خاوی داشتهادم ،برحسب میل دا بیزاری ختد به انتها میرسانیم .به مین دلیل است که اابز
ادن کار ودژۀ عقل را در انسان و حیتان دکی تلقی میکنا .در واآع برخالف حکمت عملی سنت
که عقل را منحصر به نف ،انسانی تلقی میکنا و آن را وجه ممیزۀ انسان و سادر حیتاناا مای
دانا ،عقل محاسبههر ابزی آتۀ مشترک انسان و سادر حیتانا اسات .اابز تصارد مایکناا:
« مین تتالی پیدرپی امیال ،بیزاری ا ،امیا ا و تر ا به مان میزان که در انسان سات در
ددگر متجتدا زناه نیز وجتد دارد :و بنابرادن حیتانا نیز چارهجتدی و تثمل مایکنناا» .اابز
اراده دا ختاست را آخردن میل دا بیزاری که بالواسطۀ ملحق باه انجاام فعال داا تارک فعال در
فرادنا چارهجتدی است ،میدانا و بر ادن نظر است که حیتانا که تتاناادی چاارهجاتدی دارناا،
بادا لزوماً اراده نیز داشته باشنا .دآیقاً در مین مقام است که ابز به نقا حکمت عملی سانت
میپردازد و تصرد میکنا« :تعردف اراده بهعنتان میل عقالنی که عمتماً از جانب ا ال مارساه
عرضه میشتد ،درست نیست» ( ابز.)111 :1391 ،
بنابرادن ،ابز سط مافت ق عقل را به سط مادون امیال نزدد میکنا و از رودکارد کماال
هرادانۀ حکمت عملی سنت فاوله میهیرد .مانطترکه ذکر شاا ،حکماای سانت امیاال را در
سط مادون عقل تعردف میکردنا که در سط نف ،حیتانی متبلترنا و عقال از ساط نفا،
انسانی که فراتر از سادر سطتح نف ،است ،در مقام اادت امیال برمیآدا .ادان در حاالی اسات
که در تلقی ابز ادن امیال ستنا که در واآعیت ،فعل انسانی را متعین میکننا و عقل نیاز در
مان سط ورفاً به چارهجتدی و محاسبههری میپردازد .بر مین اسا ابز باهجاای تعبیار
«میل عقالنی» در تلقی حکمت عملی سنت که در واآع میل اادتشااۀ در پرتات عقال اسات،
«میل برخاسته از تثمل آبلی» را مطرح میکنا و براسا آن ،اراده را آخاردن میال در جرداان
تثمل و چارهجتدی میدانا ( ابز .)112 :1391 ،شادا به ماین دلیال برخای شاارحان اابز از
وحا عقل نظری و عملی در نظام فکری وی سخن میهتدنا ( ربار  ،)183 :1989 2،داا باه
تعبیر اشتراو  ،3او خصلت اداهآلیستی حکمت عملای آااما را نقاا کارد و آماتزهای را کاه از
سقراص به بعا در میان فالسفه وجتد داشت ،نتعی رؤدا تلقی کرد (اشتراو .)265 :1393 ،
___________________________________________________________________
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 .3کوناتوس در مکانیسمانگاری اسپینوزا
مکانیسم دکارتی با چالش ای عمیق فلسفی متاجه است که مهامتاردن آنهاا باه دوهاناهانگااری وی
بازمیهردد .از آنجا که در انادشۀ دکار جت ر انادشناه از طبیعات جسامانی جااا مایشاتد ،ادان
جت ر از دادرۀ روابط ضروری و عِلّیّ مکانیستی خارج میشتد و ادن مهمتردن چاالش فلسافۀ دکاار
است .ادن چالش بیش از ر چیز اثر ختد را در تبیین رفتار انسانی نشان مید ا ،چراکاه اهار جات ر
نفسانی انسان تحت آتانین مکانیستی آرار نگیرد ،امکان تبیین آن نیز وجتد نختا ا داشت .از ماین
روست که دکار در اوتل فلسفه از ستادش دا نکت ش اعمال انسان مبتنی بر اراده سخن مایهتداا
(دکار  .)37 :1969 ،ابز ادن چالش مهم را با رودکرد ماتردالیستی ختد حل میکناا ،چراکاه نفا،
را به ماده تقلیل مید ا و بر ادن اسا در دادرۀ مکانیسم طبیعی ختد فقاط باا مااده متاجاه اسات.
بنابرادن اهر نختا یم به تقلیلهرادی ابز فرو یلتیم ،چه را ی را بادا در پیش هرفت؟
اسپینتزا بهعنتان بزرگتردن شارح دکار  ،مکانیسم را بههتنهای وتر بنای مایکناا کاه
م از دوهانهانگاری دکار عبتر کرده باشا و م دچار تقلیلهرادی اابز نگاردد و از ماین رو
مکانیسم در عالیتردن وتر بنای ختد در فلسفۀ اسپینتزا معرفی میهاردد و باه ادان ترتیاب
تبیین رفتار انسان در تلقی مکانیستی نیز در بهتردن وجه در انادشۀ اسپینتزا ظا ر میشاتد .از
مین رو انادشۀ وی را بادا معرف اولی تبیین فعل انسانی در مکانیسمانگاری مارن تلقی کرد.
اسپینتزا برخالف دکار که نف( ،ذ ن) انسان را از دادرۀ ضارور مکانیساتی خاارج مای
کنا ،بر ادن نظر است که ارادۀ انسان بادا بهعنتان بخشی از طبیعت ذدل روابط ضروری و عِلّایّ
حاکم بر طبیعت تحلیل شتد (کترلی 78 :1988 1،و  .)79بهنظار مایرساا کاه محاتریتاردن
مفهتم برای تبیین رفتار انسانی در نظام فکری اسپینتزا «کوناتوس» 2است .کتنااتت نیرودای
است که بهوسیلۀ آن ر شیئی وجتدش را حفظ میکنا .اسپینتزا منشاث افعاال انساانی را ادان
نیرو تلقی میکنا و بر ادن اسا از حکمت عملای سانت فاواله مایهیارد .در واآاع بارخالف
رودکرد یادتانگار حکمت عملی سنت که منشث رفتار را نیل به یادت میدانا ،اسپینتزا با نگرش
مکانیستی از نیروی ویانت نف ،در اشیا سخن میهتدا و ادن دداهاه دادآور تثکیا ابز بر میل
به ویانت نف ،بهعنتان بنیادیتردن میل در انسان است.
کتناتت در نظام فکری اسپینتزا در چارچتب تلقای مکانیساتی باه طبیعات و ذدال مفاا یم
فیزد جادا (مکانی ) تعردف میشتد .کتناتت نتعی ادنرسی وجتدی اسات کاه ار متجاتدی
بهوسیلۀ آن در مقابل نابتدی دا تغییر نزولی مقاومت میکنا .ادن نیرو ورفاً د خصلت عارضی داا
اتفاآی نیست که اشیا داشته دا نااشته باشنا ،بلکه کانتن فرددت اشیاست (نادلر.)195 :2006 ،3
___________________________________________________________________
1. Curely
2. conatus

Nadler

3.

 722فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،52شمارۀ  ،2تابستان 1401

برای اسپینتزا کتناتت با نتع خاوی از آار برابر دانسته میشتد .وآتی اسپینتزا از آار
دا تالش سخن میهتدا ،مراد او تالش دا آارتی است کاه باهوسایلۀ آن ار شایئی بارای دوام
ستیاش تالش میکنا (پارکینستن 138 :1381 ،1و  .)139ادن میل به وایانت ذا و شات ق
به حفظ وجتد ،در یچد از اشیا از جمله انسان اماری انتخاابی و ارادی نیسات ،بلکاه نیارو و
آااارتی اساات کااه بااالطبع در طبیعاات اشاایا متجااتد اساات (وولفسااتن .)198 :1983 ،2البتااه
فعالیت ای متجتدا ذدل ادن نیرو در نظم کلی مکانیستی طبیعت محقق میشتد ،باههتناهای
که فعالیت ر متجتد جزئی که متتجه حفظ وجتد و ویانت ذا ختد است ،جزئای از فعالیات
مکانیسم کلی است ( تفادنگ.)322 :1955 ،3
اسپینتزا در کتاب شرح اوتل فلسفی دکار و تفکرا مابعااالطبیعی تثکیاا مایکناا کاه
نبادا بین ختد شیء و میل (کتناتت ) آن برای حفظ متجتددتش تمادز هذاشت ،به تصرد وی
«ذا شیء و میل آن به حفظ ختد ،اهرچه در فکر و دا بهعبار درستتار در لفاظ باا دکاادگر
فر ق دارنا ،ولی ذاتاً متمادز از م نیستنا» (اسپینتزا .)202 :1390 ،اسپینتزا مفا یم اراده ،میل
و ختا ش را که مفا یم کلیای تبیین رفتار انسان ستنا ،مبتنی بر کتناتت تعردف مایکناا.
او در کتاب اخال ق تصرد میکنا« :ادن کتشش (کتناتت ) وآتی فقط به نف ،مربتص باشا ،باه
اراده متستم است ،اما وآتیکه در عین حال ،م به نف ،مربتص باشا و م باه باان ،اشاتها داا
ختا ش نامیاه میشتد ،و میل ختا شی است که از آن آهاا یم» .از نظار او «انساان اا مانناا
اشیای ددگر طبیعت به ضرور عمل میکننا» (اسپینتزا.)284 :1392 ،
بنابرادن ،رفتار انسان در انادشۀ اسپینتزا رو بهستی یادت ناارد ،بلکاه ادان نیاروی وایانت
ذا است که نیروی محرک رفتار است و رفتار انسان را در آالب د مکانیسم تحقق میبخشاا
و ازادنرو با آاطعیت میتتان هفت که اسپینتزا در عین تثثیرپذدری از دکار  ،باهناتعی امتاااد
دداهاه ابز نیز ست و مکانیسم انگاری دکار و ابز را به نهادت ختد مایرساانا .باه ماین
دلیل است که برخی شارحان اسپینتزا دداهاه اخالآی وی را اابزی مایدانناا .باه تعبیار دان
هار « اسپینتزا ماننا ابز بر ادن نظر است که متجتدا انسانی ماننا ماشین ادی در طبیعات
ستنا که بهوسیلۀ نیروی وایانت ذا و برتاری فاردی حرکات مایکنناا و از طرداق آاانتن
استخاام متقابل به حیا ختد ادامه مید نا» (هارِ .)267 :1997 ،4
اسپینتزا با تثکیا بر دداهاه مکانیستی ختد ،رودکرد اخال ق یادتانگار سنتی را کامالً رد مای
کنا .او در کتاب اخال ق تصرد میکنا« :ما نه به ادن جهت کاه چیازی را خاتب مایشاماردم،
برای رسیان به آن تالش میکنیم ،میطلبیم و میختا یم ،بلکه برعک ،باان جهت کاه بارای
___________________________________________________________________
1. Parkinson
2. Wolfson
3. Hoffding
4. Garret
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رسیان به آن تالش مایکنایم و آن را مایطلبایم و مایخاتا یم ،آن را خاتب مایشاماردم»
(اسپینتزا .)145 :1390 ،بر ادن اسا  ،حسن و آب افعاال باه آن معناا کاه در اخاال ق سانتی
مطرح است ،انکار میشتد (برنجکار )50 :1382 ،و اسپینتزا آضاو معمتل ما دربارۀ ختبی را بر
مبنای امیال ما میدانا (دال روکا.)176 :2008 ،1
از نظر اسپینتزا نقص اخال ق سنتی در تبیین رفتار انسان آن است که نتتانسته افراد انساان
را حاالتی تصتر کنا که اجزای طبیعتانا (جهانگیری .)562 :1383 ،به تعبیر ددگار ،مایتاتان
هفت که از نظر اسپینتزا اخال ق سنتی نمیتتانا رفتار انسانی را در آالب د مکانیسم ضروری و
علی تبیین کنا .دآیقاً به مین دلیل اسپینتزا نسبت دادن خیر دا شر به چیزی را کامالً نسابی
میدانا (اسپینتزا .)201 :1390 ،بر مین اسا سنجش افعال انسان به معیار فضادل و رذادال
که به دداهاه یادت هرادانه ی حکمت عملی و اخال ق سنتی مربتص است ،کامالً مردود است .باه
عبار روشنتر ،از نظر اسپینتزا انسان نبادا بر مبنای فضادل و رذادل و بهعباار روشان آنچاه
فضادل و رذادل نام هرفته است ،ستادش دا نکت ش شتد (وولفستن.)223 :1983 ،
با تتجه به مطالب مذکتر ،اسپینتزا تبیین رفتار را از رودکرد نجاری کامالً خارج میکناا و
به تعبیری اخال ق را از علتم نجاری بیرون میبرد و به حتزۀ آنچه ست و به آلمرو علتم واآعی
وارد میکنا .او تثکیا میکنا که یرضش از اخال ق نه ادن است که به تحقیر و تتبیخ و استهزای
انسان بپردازد ،بلکه مقصتد ادن است که اعمال و امیال انسان را دآیقاً مانطتر مالحظاه کناا
که خطتص و سطتح و اجسام را بررسی مایکناا (جهاانگیری 561 :1383 ،و  .)562اخاال ق در
نظر اسپینتزا جنبۀ تتویفی دارد و اخال ق اسپینتزا نحتۀ واور افعال مختلف انسان اا را تحات
روابط ضروری و علی مکانیستی بررسی میکنا .اساپینتزا باهروشانی تفااو خاتد باا ددااهاه
حکمت عملی سنت را بحث از اشیای طبیعی که بهحسب آتانین عمتمی طبیعت پیاا میشتنا،
در برابر اشیادی میدانا که در ماورای طبیعت آرار دارنا .ادن مقادسۀ اسپینتزا را میتتانمقادسۀ
رودکرد مکانیستی مارن با رودکرد یادت انگار سنتی تلقی کرد .اسپینتزا در ماین بخاش و در
نقا رودکرد حکمای سنت تصرد میکنا« :چنین مینمادا که آنها انسان را در طبیعت بهمنزلۀ
حکتمت در حکتمت فرض کردهانا ،زدرا معتقا شاهانا که انسان بهجای پیروی از نظام طبیعت،
آن را آشفته میسازد و بر اعمال ختد آار مطلق دارد و تنها ختد متجب آنهاسات ....تاا آنجاا
که من اطالع دارم نتز کسی طبیعات و آات عتاطاف و نیاز آنچاه را نفا ،مایتتاناا بارای
جلتهیری از آنها انجام د ا ،تبیین نکرده است» (اسپینتزا« .)140 :1392 ،او فر ق روش ختد را
با پیشینیانش در ادن میدانا که آنها افعال و تمادال و انفعاال انسان را فضادل و رذادل ،دا باه
عبار ددگر ،منجیا و مهلکا میدانستنا ،که بادا اکتساب و ازالاه و مااح و ذم و تحساین و
تقبی شتنا ،اما او عتاطف و انفعاال را واآعیاتی میدانا کاه باهحساب آاانتن علیات طبیعای
___________________________________________________________________
1. Della Rocca
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پاداار میشتنا و لذا تثکیا میکنا که بهجای تحساین و تقبای  ،باداا آنهاا را مانناا خطاتص،
سطتح و اجسام مترد مطالعه آرار داد و شناخت» ( جهانگیری 140 :1392 ،و .)141
ادن رودکرد به اخال ق سرآیاز تلقی جادای است که م ادنتادر با عناتان «عاطفاههرادای»،
آن را رودکرد یالب در انادشۀ اخالآی دورۀ مارن مایداناا .از نظار وی «بناابر ددااهاه عاطفاه
هرادی ،تمامی احکام ارزشی و بهخصتص احکام اخالآی ،از آن جهت که جنبۀ اخالآی دا ارزشی
دارنا ،چیزی نیستنا جز اظهار ترجیحا  ،دعنی تمادال و احساسا  ....به مین دلیال احکاام
اخالآی که بیانگر تمادال و احساسا به شمار میرونا ،نه درستانا و ناه نادرسات ،و باا روش
عقالنی نمیتتان به تتافقی دربارۀ احکام اخالآی دست دافت» (م ادنتادر.)38 :1379 ،
در رودکرد مکانیستی مارن ،امیال و عتاطف بهمثاباۀ نیرو اای ضاروری ،بار افعاال انساانی
حاکمانا و به ادن ترتیب اخال ق بهجای تالش برای جهتد ی به رفتاار انساان در پرتات ااادت
عقل یادتهرا ،بادا به آانتن طبیعی حاکم بر روابط امیال و عتاطف تمرکز کنا و بهجاای نظااره
بر یادت ،به مکانیسم نیرو ای فعال در تعین بخشی بر رفتار انسان تتجه کنا .از ادن دداا ،ادااۀ
یادت از مناسبا اخالآی کنار میرود و بهجای آن اخال ق به شناخت طبیعت انسان باه معناای
مکانیستی آن اتکا میکنا و کانتن اخال ق مارن آنهتنه که ابز و اسپینتزا میهتدنا ،عتاطف و
امیال انسان ستنا؛ و اخال ق خصلتی ییر نجاری به ختد میهیرد.
ادن تغییر رودکرد ،زمینۀ در نظر هرفتن رفتار مجرمانه بهعنتان متضتعی در مکانیسم بازار را
فرا م میکنا ،اداهای که با تحتال فکری ناظر به شکلهیری اآتصاد مارن مقارنات دارد .ادان
اداه به تکتدن تدت اآتصادی رفتار مجرمانه (جرم) در دورۀ مارن منتج میشتد؛ مسئلهای کاه
در جای ددگر بادا باان پرداخت.

نتیجهگیری
در ادن پژو ش به تح تل بستر فکری تبیین فعل انسانی از حکمت عملی سنت ،به اخال ق مارن
پرداخته شا ،بههتنهای که در ادن تحتل ،تبیین رفتار انسانی از یاداتانگااری کماالهراداناه در
انادشۀ حکمای سنت ،به مکانیسمانگاری مبتنی بر نیروی ویانت ذا در فالسفۀ ماارن تغییار
کرد .به ادن ترتیب ،سنجش رفتار انسان در دورۀ مارن بر مبناای یاداا کماالی و معیاار آارار
دادن عقل در کانتن اادت امیال و عتاطف انسانی وتر نمیهیرد ،بلکه تالش رودکارد ماارن
بر تبیین رفتار بر مبنای نیرو ادی است که در چارچتب د مکانیسم ضروری و علای طبیعای،
متجب تحقق فعل انسانی میشتنا.
مهمتردن داللت ادن تحتل بنیاددن ،نفی رودکرد یادتهرادانه در تبیین رفتار مجرمانه است،
و از آنجا که در حکمت عملی سنت ،سادر علل از جمله علت وتری نیز به یادت باازمیهاردد و
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علت وتری ،ذا و حقیقت شیء است ،نفی یادت در تبیین رفتار مجرمانه ،باه نفای واتر و
ذا در آن میانجاما .به تعبیر ددگر ،در مکانیسمانگاری مارن ،رفتار مجرماناه ،یادات ،ذا داا
نف،االمر ناارد و رفتار مجرمانه برادنا مکانیکی بر مکنش نیرو ادی اسات کاه ماان امیاال و
عتاطف انسان ستنا .در کانتن ادن نیرو ا نیز نیروی ویانت نف ،آرار دارد که براسا نظمی
مکانیکی به انجام افعال انسانی منجر میشتنا  .در ادان نگااه ،رفتاار انساان معطاتف باه یاادتی
کمالی ارزدابی نمیشتد ،بلکه ادن امیال و عتاطف انسان ساتنا کاه در دا رواباط ضاروری و
علی ،به تحقق رفتار مجرمانه میانجامنا .از مهمتردن نتادج ادن رودکرد ،نفی دداهاه ای شارعی
و ددنی در تعردف رفتار مجرمانه و تعیین مجازا است .بنابرادن رودکرد مکانیستی در تقابال باا
جهتهیری نظام ای حقتآی سنتی و شرعی آرار میهیرد.
در حکمت عملی سنت ،شاخص ذاتی مجرمانه باتدن دا رفتاار ،یفلات از یادات کماالی آن و
خروج از اادت عقل است ،بهنحتی که سادر آتا و امیال انسان ،بر آتۀ عاآلۀ او یلبه داباا و اراده را باه
سمت امر آبی جهت د ا .در واآع رفتار براسا حسن و آب سنجش مایشاتنا کاه در نسابت باا
یادت تعین میدابنا .اهر رفتاری رو بهستی یادت کمالی ختد تحقق دابا ،حسن است و اهر باا یفلات
از ادن یادت محقق شتد ،آبی است .بنابرادن رفتار مجرمانه با یفلت از یادت ،آب ذاتی دارد.
در مکانیسم انگاری مارن ،تبیین رفتار مجرمانه مبتنی بر حسن و آب آن در نسبت با یادت
(ذا عمل) وتر نمیهیرد ،بلکه چتن رفتار ناشی از بر مکنش ضروری نیرو ای امیال است،
بهطتر ذاتی نمیتتان به یچ رفتاری ووف مجرمانه اطال ق کرد و به تعبیر ددگر در تلقی ماارن
رفتار ذاتاً مجرمانه اساساً وجتد ناارد .ادنکه ووف مجرمانه در ادن رودکرد جادا ،دآیقااً بار چاه
مبنادی معین میشتد ،مسئلهای مهم است که بادا در مجال ددگری باان پرداخات .ادان تلقای
مکانیستی از رفتار مجرمانه ،سرآیاز تکتدن تدت اآتصادی رفتار مجرمانه (جرم) در دورۀ مارن
است که بیترددا باون ادن تحتل بستر مفهتمی ،امکان تحقق آن وجتد نااشت.
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4.  ش،1  سال،حقتآی
، چ اول،» «اختیار و مسائل مربتص به آن در فلسافۀ اساپینتزا،)1383(  محسن، جهانگیری.24
. حکمت: تهران،منارج در مجمتعه مقاال فلسفۀ یرب
 مناارج، چ اول،» «مفا یم و مسائل اخالآی در فلسفۀ اساپینتزا،)1383( ------------- .25
. حکمت: تهران،در مجمتعه مقاال فلسفۀ یرب
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